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5.1 KNJIŽNIČNA in ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
 

Načrtovani kratkoročni cilji FDV v letu 2020:  

 Kakovostna knjižnično informacijska podpora pedagoškemu in raziskovalnemu delu na 
FDV.  

 Ohranitev kakovosti storitev sodobne hibridne akademske knjižnice v pogojih 
kadrovskega prestrukturiranja.  

 Širitev aktivnosti internacionalizacije preko evropskih in ameriških okvirov.  

 Ohranjati število in kakovost izdaj Založbe FDV na dosedanji ravni.  

 Izboljšan dostop do študijskih gradiv.  

 Srednjeročna vzpostavitev celostnega spletnega urejanja revije Teorija in praksa.  

 Nadaljevanje naporov za dvig kakovosti objavljenih besedil in širše mednarodne 
prepoznavnosti revije Teorija in praksa.  

 

Knjižnična dejavnost  
V 2020 smo se na področju knjižnične dejavnosti predvsem usmerili v zagotavljanje storitev 
in virov v digitalnem okolju. Za večjo nabavo elektronskih gradiv smo se prvotno odločili zaradi 
portala študijskih gradiv Zebra in glede na zahteve, ki so jih izpostavili tudi uporabniki v anketi, 
obenem pa se je to kot izjemno koristno izkazalo ob zaprtju čitalnice v času epidemije. 
Povečali smo nakup posamičnih naslovov elektronskih učbenikov in zbirk elektronskih knjig 
ter na ta način samostojno za FDV zagotovili preko 33.000 dostopnih elektronskih naslovov. 
Na portalu elektronskih študijskih gradiv Zebra imajo študenti na voljo 50 % zahtevane 
študijske literature za študijsko leto 2020/21 (od 46 % do 55 % po različnih programih), od 
tega je 13 skript in 775 e-knjig. Pridobljenih je bilo 15 dovoljenj avtorjev FDV za uporabo v 
Zebri, s pridobljenim dovoljenjem smo digitalizirali še 20 naslovov drugih slovenskih založb. 
Poleg tega imajo študenti in zaposleni dostop do okrog 200.000 naslovov e-knjig tudi preko 
portala DiKUL za celotno Univerzo v Ljubljani.  
 

Sodelujemo v 11 konzorcijih za nabavo zbirk in e-revij (ScienceDirect, Wiley, Springer, Sage, 
Taylor & Francis, Emerald, APA, EBSCO Communication and Mass Media, EBSCO Socindex, 
WARC, New Pauly), prav tako smo aktivno sodelovali v skupnem javnem naročilu revij UL. 
Analizirali smo sezname naslovov revij in odpovedali naslove, ki niso podlaga za konzorcije oz. 
so postala odprtodostopna. Samostojno smo naročili pet elektronskih zbirk (Military & 
Government, Political Science Complete, Social Science Journals, East & Central European 
database, GVIN).  
 
V okviru East Asia Resource Library (EARL) smo pridobili sredstva Japonske in Korejske 
fundacije ter donacije Japan Publishing House, Japan National Diet Library, National Library 
Taiwan. Nudimo dostop do največje kitajske zbirke CNKI, japonske zbirke JapanKnowledgeLib, 
korejskih zbirk KRPIA in DRPIA ter več tajvanskih zbirk: https://www.fdv.uni-
lj.si/knjiznica/earl.  
 
Ob spomladanskem zaprtju fakultete smo se hitro in učinkovito preusmerili na izvajanje 
dejavnosti od doma in zagotavljanje storitev na daljavo. Ob ponovnem zaprtju fakultete in 
knjižnice v oktobru smo imeli že pripravljene 3-stopenjske načrte izvajanja storitev na daljavo 
oz. od doma v različnih pogojih zapiranja, zato smo lahko učinkovito zagotavljali storitve za 
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uporabnike tudi takoj ob jesenski razglasitvi epidemije. Nabava in katalogizacija gradiva ter 
vnos bibliografij je potekal nemoteno od doma, enako smo od doma opravljali pridobivanje 
dovoljenj za digitalizacijo in uporabo e-knjig, pošiljanje dokumentov (člankov, poglavij) po 
elektronski pošti. Individualna svetovanja smo opravljali po telefonu in videokonferenci, 
skupinske oblike izobraževanja smo prenesli in izvajali v spletnem okolju. Objavili in posodobili 
smo spletne učilnice knjižnice in vanje dodali 11 novih multimedijskih gradiv ter 9 dejavnosti 
za študente (kvizi, naloge za vaje o iskanju virov, izobraževalna igra, interaktivno e-gradivo). 
Tečaje knjižnice smo v celoti ali po posameznih vsebinah, v dogovoru s pedagogi, vključili tudi 
v predmete na fakulteti. Za tuje študente smo pripravili 3 tečaje o uporabi elektronskih virov 
knjižnice, izvajali smo individualno svetovanje prek videkonference. Posodobili smo video 
predstavitve knjižnice v angleškem jeziku.  
 
V 2020 smo kljub karanteni skupaj izvedli celo več ur organiziranih tečajev kot 2019 (leta 2020 
143 ped. ur, leta 2019 133 ped. ur), skupaj pa se jih je udeležilo 20 % manj udeležencev kot 
2019. Analiza evalvacijskih vprašalnikov kaže na zadovoljstvo udeležencev tečajev (83 % 
zadovoljnih in zelo zadovoljnih udeležencev), predvsem so zadovoljni z vsebino tečajev 
(povprečna ocena 4,1 na lestvici od 1 do 5) in delom predavateljev knjižničarjev (povprečna 
ocena 4,4). Na splošno ocenjujemo izobraževalno dejavnost kot uspešno, saj smo dodali več 
e-gradiv in dejavnosti v spletne učilnice ter tako izboljšali dostopnost in kakovost tečajev.  
 
V času zaprtja fakultete za študente smo zagotovili tudi dežurstva za nujno izposojo tiskanega 
gradiva in pošiljanje po pošti. Zaradi navodil NIJZ smo morali vrnjena gradiva sicer držati v 
karanteni, kar je upočasnilo izposojo, zato načrtujemo uvedbo sterilizacije gradiva v 2021. 
Število članov knjižnice se je v 2020 celo povečalo za 13 %, izposoja na dom se je zmanjšala za 
21 %, povečala pa se je uporaba elektronskega gradiva za 17 %.  
 
Sodelavci knjižnice smo večinoma delali od doma, za kar smo morali namestiti potrebno 
opremo na osebne računalnike, urediti dostope do virov in orodij od doma. Uvajanje in 
izobraževanje sodelavcev, ki smo jih na novo zaposlili po upokojitvah v zadnjih dveh letih, je 
bilo po eni strani oteženo zaradi dela na daljavo, obenem pa so se tudi izobraževanja preselila 
v spletno okolje. Kot uspešno se je pokazalo sodelovanje starejših in mlajših sodelavcev pri 
posameznih dejavnostih knjižnice preko videokonference.  
 
Uspeli smo tudi testirati in svetovati pri izboljšavah dveh novih storitev: novi DiKUL je bil 

uveden v septembru 2020, testirali pa smo tudi izmenjavo podatkov med RUL in dCOBISS, kar 

bo pomembno za učinkovito shranjevanje raziskovalnih objav v odprtem dostopu. V 

Repozitorij Univerze v Ljubljani smo do sedaj prispevali 16.909 dokumentov (največ na UL in 

v Sloveniji), prav tako pa so FDV dokumenti (zaključna dela in članki) imeli največ ogledov in 

prenosov v 2020. 

Tabela 5. 1 RUL: Ogled in prenos gradiv v koledarskem letu 2020 
 Ogledov Prenosov 

Članica UL  # % # % 

Fakulteta za družbene vede  3.117.243  14,6  796.890  11,5  

Ekonomska fakulteta  2.633.468  12,3  697.469  10,1  

Filozofska fakulteta  2.283.980  10,7  764.815  11,0  

Biotehniška fakulteta  2.121.970  9,9  704.550  10,2  

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo  1.715.661  8,0  604.942  8,7  



Pedagoška fakulteta  1.520.294  7,1  360.756  5,2  

Fakulteta za upravo  977.348  4,6  391.591  5,7  

Fakulteta za računalništvo in informatiko  924.596  4,3  306.419  4,4  

Fakulteta za strojništvo  838.111  3,9  306.233  4,4  

Fakulteta za farmacijo  757.808  3,5  238.015  3,4  

Fakulteta za elektrotehniko  714.223  3,3  276.587  4,0  

Naravoslovnotehniška fakulteta  597.179  2,8  224.504  3,2  

Fakulteta za šport  510.470  2,4  177.259  2,6  

Zdravstvena fakulteta  463.499  2,2  202.656  2,9  

Pravna fakulteta  401.967  1,9  165.528  2,4  

Fakulteta za socialno delo  363.452  1,7  98.428  1,4  

Fakulteta za matematiko in fiziko  355.843  1,7  146.700  2,1  

Medicinska fakulteta  272.384  1,3  84.163  1,2  

Teološka fakulteta  267.109  1,2  118.206  1,7  

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  235.005  1,1  84.803  1,2  

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje  81.732  0,4  36.494  0,5  

Fakulteta za arhitekturo  78.813  0,4  21.521  0,3  

Fakulteta za pomorstvo in promet  75.486  0,4  14.459  0,2  

Veterinarska fakulteta  47.274  0,2  15.151  0,2  

(Brez organizacije)  37.558  0,2  69.649  1,0  

Univerza v Ljubljani  30.922  0,1  14.301  0,2  

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo  365  0,0  248  0,0  

Akademija za glasbo  0  0,0  0  0,0  

Skupaj  21.423.760  100,0  6.922.337  100,0  

 

Založniška dejavnost  
Kljub temu, da je bilo leto 2020 v vseh pogledih posebno, smo na založbi poslovali v 
načrtovanih okvirih. Razlika med prihodki in odhodki se bo do končnega obračuna sicer še 
zmanjšala, saj je del produkcije še v teku, bo pa ostala pozitivna.  
 

Do decembra je izšlo 20 novih znanstvenih monografij in 5 priročnikov. En učbenik smo 
dotisnili. V pripravi je še 7 znanstvenih monografij. V letu 2020 bo tako skupno izšlo 27 novih 
monografij, od tega en prevod iz hrvaščine.  
 
V letu 2020 smo se tudi aktivno vključevali v proces ustanavljanja univerzitetne založbe. V tem 
letu je bil sprejet pravilnik skupne univerzitetne založbe. Aktivno smo sodelovali na vseh sejah 
ustanavljanja skupne univerzitetne založbe in na skupnih sejemskih predstavitvah, na sejmu 
Liber.ac in na virtualnem letnem knjižnem sejmu CD.  
 
Fizična prodaja knjig je bila iz občasne knjigarne v avli premeščena v prostore ODK, kjer je na 

voljo 12 ur dnevno, tako imajo potencialni kupci poleg možnosti nakupa v spletni knjigarni še 

vedno možnost opraviti nakup knjig neposredno na fakulteti (seveda le takrat, ko fakulteta ni 

zaprta za zunanje obiskovalce zaradi epidemije). Obseg prodaje je kljub posebnim razmeram 

narastel za 15 % (185 izvodov), prihodek od prodaje je celo presegel načrtovanega. To se je 

zgodilo predvsem na račun sodelovanja s PRSS, ki je soizdajatelj knjige, ki je prinesla kar 

četrtino prihodka od prodaje. 

V letu 2020 je bil drugič izveden razpis za izdajo prevodov temeljnih družboslovnih del znotraj 
zbirke Theoria. Uredniški odbor je za prihodnje obdobje pripravil predlog štirih prevodov. 
Pogoj za izdajo pa je seveda uravnotežen finančni načrt.  



 
Tudi pri reviji Teorija in praksa smo v COVID-19 razmerah poslovali v načrtovanih okvirih. Izdali 

smo 4 enojne številke revije ter dve posebni številki v nakladi 250 izvodov na številko. Dve od 

šestih številk sta izšli v celoti v angleškem jeziku. Skupaj je bilo natisnjenih 61 člankov, intervju 

in dva eseja, od tega 32 slovenskih člankov in 29 člankov v angleščini. V letu 2020 smo v reviji 

TIP objavili slabo polovico avtorskih besedil tujih avtorjev, in sicer avtorjev iz Hrvaške, 

Slovaške, Srbije, Poljske in Irana.  

Priprave na prehod in implementacijo sistema celostnega spletnega urejanja revije se zaradi 

izrednih razmer nadaljujejo v letu 2021, pri čemer se bo upoštevala tudi opcija vzpostavitve 

enotnega portala OJS (Open Journal Systems) za vse revije UL, saj se v okviru 

novoustanovljene samostojne organizacijske enote, Založbe UL, razmišlja tudi o morebitni 

tovrstni podpori. 

Tabela 5.2: Povzetek evalvacije dejavnosti 
KNJIŽNIČNA in ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST  

KLJUČNE IZBOLJŠAVE in DOBRE PRAKSE V 
PRETEKLEM OBDOBJU  

OBRAZLOŽITEV VPLIVA NA KAKOVOST  

Hiter in učinkovit prenos dejavnosti knjižnice v 
digitalno okolje in delo od doma. Od doma smo 
uspešno opravljali katalogizacijo, nabavo, vnos 
bibliografije. Zaradi zaprtih čitalnic in delu od doma 
smo se takoj marca 2020 preusmerili v ponudbo 
individualnih svetovanj preko spleta (e-pošte, zoom, 
skype). Na splet (videokonference) smo preselili tudi 
skupinske oblike izobraževanj za uporabo cobiss+, 
elektronskih virov in orodij za raziskovanje. 
Študentom smo kljub zaprtju fakultete omogočili 
naročanje in izposojo knjig na varen, brezstičen način 
pred vhodom na fakulteto, pošiljali pa smo tudi 
gradivo po pošti brezplačno za študente in zaposlene 
FDV.  

Z vsemi temi oblikami smo podpirali delo pedagogov 
in raziskovalcev na daljavo ter izboljšali možnosti 
študentov za študij na daljavo.  

Povečanje nakupa elektronskih knjig, povečanje 
pridobljenih dovoljenj za uporabo e-knjig ter 
digitalizacija odobrenih slovenskih knjig.  

Za večjo nabavo elektronskih gradiv smo se odločili 
glede potrebe, ki so jih izpostavili tudi uporabniki v 
anketi leta 2019. Obenem je bila to izjemno koristna 
usmeritev ob zaprtju čitalnice v času epidemije. Na 
portalu elektronskih študijskih gradiv Zebra imajo 
študenti prenovljenih programov na voljo okrog 50 % 
zahtevane študijske literature za š. l. 2020/21, kar 
olajša študij na daljavo.  

KLJUČNE SLABOSTI  CILJ(I)  PREDLOGI UKREPOV  

Zamude pri izposoji gradiva, saj smo zaradi navodil 
NIJZ morali gradivo držati v večdnevnih karantenah.  

Hiter obrat 
izposoje gradiva, še 
posebej učbenikov.  

Nakup UV sterilizatorja za 
gradivo, sprotna sterilizacija 
vseh vrnjenih knjig, sterilizacija 
gradiva v prostem pristopu.  

Potrebe po prostorski spremembi v knjižnici: za 
informacijsko svetovanje po spletu moramo 
organizirati zvočno izoliran prostor, študenti pa želijo 
več prostora za skupinsko delo.  

Več različnih 
prostorov za 
različne aktivnosti: 
skupinsko delo 
študentov, 
individualno 
svetovanje in 
skupinsko 

Preureditev steklene sobe v 
čitalnici za dva namena: delo 
informatorja po spletu ter za 
rezervacijo študentov za 
skupinsko delo. Preučitev 
možnosti, ali se lahko 
predavalnica 8 odpre tudi za 
skupinsko delo študentov.  



izobraževanje 
preko spleta.  

Premajhna jasnost in izčrpnost navodil, postopkov in 
kriterijev za sofinanciranje učbeniške literature FDV.  

Hitra realizacija / 
izdaja odobrenih 
učbenikov.  

Dopolnitve internih aktov in 
postopkov za razpis za 
sofinanciranje učbenikov FDV.  

KLJUČNE NEVARNOSTI  CILJ(I)  PREDLOGI UKREPOV  

Knjižnice različnega tipa smo v ukrepih vlade in 
navodilih NIJZ različno obravnavane, kar pripelje do 
zmede pri uporabi knjižnic (splošne knjižnice odprte, 
visokošolske zaprte, kasneje obratno). Ob daljšem 
zaprtju fakultete in knjižnice se lahko pri študentih 
zmanjša motivacija za uporabo čitalnice in tiskanih 
virov.  

Ohranitev članov in 
njihove motivacije 
za uporabo 
knjižnice in njenih 
storitev tudi v 
razmerah 
(morebiti) 
podaljšane 
epidemije.  

Vladni / NIJZ ukrepi bi morali 
enako obravnavati vse tipe 
knjižnic pri zapiranjih v času 
epidemije. Okrepitev 
informiranja študentov in 
zaposlenih o storitvah 
knjižnice v pogojih karantene.  

 


